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лед няколко дни половината от 

шестмесечния период на 

Българското председателство на Съвета на ЕС 

вече ще е отминал. Това е един добър повод за 

равносметка. В настоящите редове, обаче, 

няма да бъде направена равносметка на това, 

какво е постигнато досега от 

председателството. А по-скоро на това какви 

са поуките до момента от начина, по който 

функционира процесът на вземане на решения 

в ЕС, как се създават правните норми и 

защитават националните интереси, за да се 

постигне общ и балансиран компромис между 

държавите членки на Съюза. 

Можем да обобщим наученото от 

първите близо три месеца по следния начин: 

не всичко е като по учебниците.  

Учебниците са нещо много хубаво. Те 

систематизират познанието, за да могат да го 

предадат по един сравнително стандартизиран 

начин на по-младото поколение. Някои 

учебници съдържат дори разиграването на 

казуси и стимулират провеждането на 
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симулационни игри. Но в реалния живот 

нещата винаги са малко по-различни.  

Въпреки това, няма как да се обучиш на 

това какво е ЕС и как се взимат решенията в 

него, ако не се докоснеш до учебниците. В тях 

можеш да научиш за институциите на ЕС; за 

техните функции, състав и мандатност; за 

различните процедури на вземане на решения, 

за видовете мнозинство, с които се взимат 

тези решения и т.н.  

Но за да преминем към това, което по-

рядко можем да прочетем в учебниците, но 

често има също толкова важно значение, ще 

изброим някои от най-важните неписани 

правила в процеса на вземане на решения в ЕС, 

които бяха затвърдени от първите няколко 

месеца на Българското председателство.   

За да може да се вземе едно решение в 

ЕС е необходимо да има лидерство. В Съюза 

има толкова много разностранни интереси, 

понякога в една и съща държава членка са 

налице разнопосочни интереси, че не е 

възможно те да се обединят, ако група 

държави или определена страна, или дори 

водеща политическа фигура не поеме 

лидерството, за да се намери най-добрия 

компромис. Разбира се, именно това е и една 

от основните причини да се създаде 

ротационното председателство. За да може 

тази роля по правило да се играе от страната, 

която за шест месеца води Съвета на ЕС и 

изпълнява функцията на „честен 

брокер“ между интересите на отделните 

държави членки.  

В същото време, да си председател, да 

подготвяш и провеждаш заседание, да 

определяш дневния ред, да поемаш 

последващи стъпки, е по-скоро отговорност, 

отколкото привилегия. За да бъдеш 

председател също са необходими лидерски 

умения, като познаването на съответната 

материя не е достатъчно, за да постигнеш 

успех в краткия шестмесечен период.   

Умението за участие в преговорите за 

вземане на решения в ЕС е и способността да 

правиш и да участваш в коалиции. 

Председателството по правило не прави 

коалиции, защото то трябва да се стреми да 

отчита интересите на всички държави членки. 

Но останалите държави членки могат да 

защитят по-добре своите интереси именно 

когато намерят съмишленици. За пример може 

да се посочи една сравнително малка държава 

членка, която в областта на финансовите 

услуги има свои специфични позиции и 

интереси, но която успя да привлече 

подкрепата на близо половината държави 

членки, в замяна на нейната подкрепа по 

въпроси, които пряко засягат тези останали 

държави. Това е умение, което обикновено се 

гради с години.  
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Друг важен момент е, че дори и когато 

процедурата за взимане на решение не 

изисква единодушие от държавите членки, а 

само квалифицирано мнозинство, това не 

означава, че е разумно или можеш да не 

отчетеш интересите дори и на по-малките 

държави в Съюза. Разбира се, като едно от 

най-големите достижения на европейската 

интеграция през последните десетилетия се 

отчита обстоятелството, че все повече 

решения в ЕС се взимат с квалифицирано 

мнозинство, което предполага повече 

гъвкавост не само за председателството, но и 

необходимостта от по-гъвкава позиция на 

страната, която се опитва да защити свои 

специфични интереси. Всичко това прави 

стремежа към избягване на крайни позиции и 

търсене на компромис много по-често срещан 

в залите на Съвета на ЕС.  

Но дори и някоя държава да се опита да 

вземе по-крайна позиция, това не означава, че 

нейният интерес не трябва да бъде отчетен, че 

не е необходимо да се провежда диалог с нея, 

защото „би могло и без нейния глас“ да се 

вземе съответното решение. Най-малкото 

защото тази държава е партньор на всички 

останали страни и следва да остане партньор и 

за другите решения, които трябва да се вземат 

за общото бъдеще на ЕС. Добър пример в това 

отношение бе решението за квотите за 

бежанци, което бе одобрено преди няколко 

години въпреки отрицателния вот на отделни 

държави членки. Това решение не успя да 

намери приемливо приложение след това, 

защото то не бе прието с необходимия 

консенсус в Съвета на ЕС.  

Друга поука от председателството досега 

е, че ако искаш да имаш успех, не можеш да 

разчиташ само на официалните работни групи 

и заседания. Активната дипломация, 

провеждането на двустранни и многостранни 

неофициални срещи със заинтересованите по 

определени въпроси страни, предварителното 

проучване на това по какъв начин би се 

възприело компромисното решение, което 

смяташ да предложиш на масата на 

преговорите, са необходими стъпки, които 

трябва да извървиш като председателство, ако 

искаш да имаш успех в официалните 

преговори. Изненадите по време на 

заседанията, както за председателството, така 

и за заинтересованите страни, не са най-

прекият и добър път към успеха.   

 Свързан с горното е и друг извод от 

председателството. Трудно можеш да 

постигнеш добър напредък или успех по 

преговорите по дадено законодателно 

предложение, ако липсва личния контакт с 

аташетата и експертите на останалите 

държави членки, както и личния контакт с 

представителите на Европейската комисия, 

Европейския парламент, Генералния 
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секретариат на Съвета и другите институции. 

Необходимо е да се осъществи и пряка връзка 

с представителите на бизнеса и 

заинтересованите по дадено решение кръгове 

от обществото, за да може това решение да 

отговоря по най-добрия начин не само на 

интересите на отделните държави членки и 

институции на ЕС, но и на тези, за които тези 

решения ще се отнасят и трябва да ги 

прилагат.  

Ето и още някои първоначални изводи от 

председателството дотук, които можем да 

извлечем (както е популярно на английски – 

take away):  

 Не може да има споразумение по 

важни въпроси без съгласието на 

Франция и Германия, но не може да 

има съгласие по подобни съществени 

въпроси в Съвета на ЕС само на база 

споразумение между тези две 

държави. Или ако го кажем по друг 

начин: много важно е да 

функционира добре и гладко 

френско-германския мотор, но за да 

може да се движи автомобила, е 

необходимо всички негови елементи 

да са в изправност и в синхрон.  

 Оттеглянето на Обединеното 

кралство от ЕС е загуба. Не само 

защото това е втората по големина 

икономика в настоящия състав на ЕС, 

но и защото неговите представители 

са чудесни преговарящи, от които 

може да се научи много. Важно е ЕС 

да запази доброто партньорство с 

Обединеното кралство, дори и след 

неговото оттегляне.  

 Необходимо е да се отчита напредъка 

и постигнато по дадено досие и от 

предходните председателства. 

Какъвто и успех да постигнеш като 

председателство на Съвета на ЕС, в 

повечето случаи това не е само твой 

успех, а се дължи на усилията и на 

предходните председателства, които 

са разглеждали съответното 

законодателно предложение. По 

същия начин, ще има много 

законодателни предложения, по 

които Българското председателство 

няма да постигне окончателно 

споразумение, но може да постави 

добрите основи следващите 

председателства да го осъществят.  

 

Разбира се, всичко описано дотук ние до 

голяма степен го знаехме и преди. Знаехме го 

от нашия опит до момента. Знаехме го от 

коментарите на колегите от други държави 

членки, които вече бяха провели своето 
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председателство. А за нещата, които не 

знаехме, можехме лесно да се досетим.  

И все пак, когато наблюдаваш събитията 

от сцената, а не от първия или втория ред, 

винаги е различно. Да се надяваме, че ще 

можем и в бъдеще да се възползваме от 

знанията, които носи със себе си 

отговорността да бъдеш председател на 

Съвета на ЕС.  


